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Tentoonstelling ‘Cartooning for #PressFreedom’
opent 8 december in Beeld en Geluid Den Haag

Op dinsdag 8 december 2020 opent de tijdelijke cartoontentoonstelling ‘Cartooning for
#PressFreedom’ in mediamuseum Beeld en Geluid Den Haag. De tentoonstelling wordt
georganiseerd ter ere van de World Press Freedom Conference (WPFC 2020), die op 9 en 10
december plaatsvindt in de vorm van een digitaal evenement. De tentoonstelling is te bezoeken
tot en met zondag 28 februari 2021.
Internationale cartoonwedstrijd
In het kader van WPFC 2020 organiseerde het ministerie van Buitenlandse Zaken in
samenwerking met UNESCO, Cartoon Movement en Cartooning for Peace een internationale
cartoonwedstrijd. Meer dan 600 inzendingen werden ontvangen. Een jury van gerenommeerde
cartoonisten selecteerde tien winnaars. Alle cartoons hebben betrekking op het thema
‘Journalism without fear of favour’, het thema van de conferentie. De winnende cartoons zijn
zowel in de fysieke tentoonstelling in museum Beeld en Geluid Den Haag als op het online
platform van de conferentie te zien.
Over de tentoonstelling
De tentoonstelling ‘Cartooning for #PressFreedom’ bestaat uit geselecteerde cartoons van de
competitie en cartoons van gevestigde cartoonisten over hetzelfde thema. In het museum zijn
daaraan (historische) cartoons uit de collectie van Beeld en Geluid toegevoegd. De
tentoonstelling laat zien hoe cartoonisten aankijken tegen persvrijheid en hoe zij zelf omgaan
met censuur. Alle teksten in de tentoonstelling zijn zowel in het Nederlands als Engels.
Beeld: ’Rock, Paper, Scissors', door Keyvan Varesi (Iran), winnaar van de World Press
Freedom Cartoon Competition

OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke
ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. We zijn een van
de grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s,
video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de
autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen belicht
vanuit media-historisch perspectief. Zo laten we zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen we
met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en
relevante influencers. Op die manier dragen we samen bij aan een mediawijzere wereld.
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